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Saatnya mendekorasi ...

Warna Warni 
Kemenangan
Warna Warni 
Kemenangan

Saatnya mendekorasi
menyambut Hari Raya

hal. 12hal. 10hal. 08

hal. 06hal. 05hal. 04

Pilihan cat Dulux
untuk Anda
Pilih produk Dulux sesuai kebutuhan Anda

Dulux V-GlossDulux EasyCleanDulux Pentalite

Dulux Weathershield Dulux AmbianceDulux Weathershield 
Powerflexx

Perlindungan unggul dari retak rambut 
dan serangan cuaca apapun

Perlindungan unggul 
bagaimanapun cuacanya

Anda ingin memiliki dinding yang 
sangat halus sempurna dan 
hasil semi kilap nan mewah

Anda ingin dinding selalu tampak 
bersih karena mudah dibersihkan?

Cat kayu dan besi untuk 
hasil kilap sempurna

Anda ingin memiliki dinding dengan hasil 
akhir yang halus matt/tidak mengkilap 

serta warna yang selalu segar?



Hanya tersedia di toko dengan mesin tinting Dulux. Warna-warna pada buklet ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh 
teknik percetakan modern memungkinkan. Gunakan fandeck dan colour guidance yang tersedia di toko untuk referensi warna sebenarnya.

Perlindungan unggul, 
bagaimanapun cuacanya.
Dulux Weathershield dengan teknologi Keep Cool* 
dapat memantulkan panas dari cahaya matahari yang 
diserap dinding sehingga mengurangi 
suhu permukaan dinding rumah 
Anda hingga 5o C** dibandingkan cat 
merek lain.

* Hanya berlaku untuk warna-warna tertentu
** Hasil tes yang dilakukan oleh Building Diagnostics Pte 
Ltd Singapura pada bangunan tipe bungalow

Untuk mendapatkan ide konsep warna dinding eksterior lainnya, 
kunjungi www.dulux.co.id.

White Rabbit
50RR 72/010

Falling Star
37YY 78/312

Art Deco
10RB 14/049

Surreal Blue
30BB 45/015

Summer Butterfly
60YY 83/156

04 05

Segarkan Tampilan Rumah
Menyambut hari raya, cerahkan kembali dinding eksterior rumah dengan melakukan 
pengecatan ulang untuk menampilkan kesan pertama yang menarik.

Perlindungan unggul dari retak rambut 
dan serangan cuaca apapun.
Dulux Weathershield Powerflexx dengan Teknologi Powerflexx sehingga lateks 
dapat meregang 3x dibandingkan cat premium eksterior biasa. Memberikan 
perlindungan dari retak rambut, serangan garam alkali, panas matahari, hujan, dan 
kotoran. Dinding eksterior tampak indah dan cerah lebih lama.

Snowfield
00NN 72/000

English Apple
90YY 48/500

Crips Linen
61YY 89/040

Dulux Weathershield Gloss 
Cat Kayu & Besi
Black 122

B
us

an
a 

G
am

is
 L

ac
e:

 L
a 

Za
hr

a 
C

ol
le

ct
io

ns
 •

 M
ak

eu
p 

&
 H

ai
rd

o:
 M

er
ry

 S
ab

ya
nz

a



Monarch Gold
Colour of The Year 2016
20YY 36/370

Tips:
Dulux Ambiance Special Effect untuk menciptakan 
kombinasi hasil akhir unik yang tak terbatas dan tekstur 
terbaik. Untuk keterangan lebih lengkap klik 
www.dulux.co.id/ambiance.

Tambahkan pencahayaan spot yang 
menerangi artwork pada dinding. 
Pencahayaan ini juga akan membuat 
tekstur Dulux Ambiance tampak lebih 
berdimensi.  

Metalic Silver Burgundy
Ambiance Metalic Silver: 30RR 09/187
Ambiance: 70RR 30/216

06 Hanya tersedia di toko dengan mesin tinting Dulux. Warna-warna pada buklet ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh 
teknik percetakan modern memungkinkan. Gunakan fandeck dan colour guidance yang tersedia di toko untuk referensi warna sebenarnya.
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Kemewahan Hari Raya
Bangkitkan suasana kemenangan pada hari raya di rumah dengan pilihan warna 
dan tekstur menawan pada dinding ruang keluarga.  

Dengan hasil akhir semi kilap bagai kilau mutiara, Dulux Ambiance, 
hadirkan nuansa kemewahan yang berkelas dan elegan di rumah Anda.
Dulux Ambiance menyediakan special effect dengan efek tekstur terbaik. Adalah kumpulan 
finishing dan tekstur seperti linen, marmer, metalik dan beludru. Special effect ini membawa 
keunikan tersendiri di dinding.

Velvet Silver Quarts
Ambiance Velvet Silver: 50GY 45/037
Ambiance: 10GG 62/026



Dulux Pentalite Ceiling
White SuperMatt 108

Solusi
Gunakan Dulux Pentalite Ceiling cat khusus untuk plafon berbahan gipsum yang 
memiliki daya tutup maksimal dan hasil akhir putih serta sangat matt sehingga 
menutup sempurna sambungan pada plafon. Teknologi ProCover dengan 
MouldGuard melindungi plafon dari serangan jamur.

Khusus
untuk

Gypsum

Jadikan jamuan 
terasa spesial dengan 
menambahkan centerpiece 
di atas meja makan. 
Selain rangkaian bunga, 
centerpiece dapat berupa 
susunan pot, botol, atau 
tempat lilin berwarna cerah. 

Tambahkan kesan elegan 
pada tatanan meja makan 
dengan daun-daun yang 
diwarnai keemasan. 
Selipkan pada serbet 
sehingga dapat berfungsi 
sebagai place card.

Dulux Pentalite
Barley Beige
30YY 68/024

08 Hanya tersedia di toko dengan mesin tinting Dulux. Warna-warna pada buklet ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh 
teknik percetakan modern memungkinkan. Gunakan fandeck dan colour guidance yang tersedia di toko untuk referensi warna sebenarnya.

09

Dulux Pentalite menghadirkan sentuhan maksimal dengan kualitas 
ProCover Technology.
Dulux Pentalite Ultra Matt Smooth Finish adalah cat berbahan dasar air yang 
bermutu tinggi dengan hasil akhir halus dan tidak mengkilap/matt. Dulux Pentalite 
menghadirkan sentuhan maksimal dengan kualitas ProCover TechnologyTM dengan 
fungsi utama daya sebar maksimal, hasil akhir menawan dan warna tahan lama.

Hadirkan suasana destinasi impian di rumah melalui palet warna 
Dulux Pentalite Colours of the World untuk hangatnya kebersamaan seluruh keluarga.

Ciptakan suasana 
akrab bersama 
keluarga saat 
menyantap hidangan 
hari raya di ruang 
makan yang hangat 
dan lapang. 

Daring Maldives
17BG 36/333

Rich Maldives
10BG 14/296

True Maldives
90GG 57/146

Subtle Maldives
70GG 83/023

Semarakkan meja 
makan dengan lilin 
yang diletakkan 
pada gelas 
berwarna. Letakkan 
gelas secara 
menyebar di sekitar 
centerpiece. 

Agar tatanan lebih 
sedap dipandang, pilih 
3–4 warna utama yang 
diaplikasikan pada 
warna taplak, serbet, 
rangkaian bunga, 
tempat lilin, serta 
perangkat makan. 

Kebersamaan di Meja Makan



Tampa Bay
30GG 50/332

Cheers
48YY 77/529

Little White Lie
50YR 73/022

Bright Garnet
90RR 16/386

Dengan KidProof TechnologyTM sehingga noda pada 
cat dinding mudah dibersihkan.
Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan 
dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang 
menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat.

Bersantap dengan Nyaman
Dinding yang bersih membuat suasana ruang makan lebih menyenangkan. 
Lapisi dinding dengan Dulux EasyClean agar mudah dibersihkan dan tidak ada 
noda yang tertinggal saat menyambut hari raya.

Tips:
Tanam rempah di 
dalam pot-pot kecil. 
Selain daunnya dapat 
langsung digunakan 
untuk memasak, 
tanaman ini dapat 
mempercantik dapur.

Sediakan sebidang 
dinding di dapur untuk 
si kecil berkreasi dengan 
coretannya atau untuk 
mencatat pesan. Pastikan 
bidang ini dipulas Dulux 
EasyClean yang mudah 
dibersihkan.

Agar tidak monoton, buat 
motif dekoratif pada dinding. 
Gunakan masking tape untuk 
membuat polanya. Selain 
garis horizontal atau vertikal, 
motif chevron juga dapat 
dibuat dengan cara yang 
sama. 
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Taking the Plunge
17BG 36/333

Snowfield
00NN 72/000

Cheers
48YY 77/529

Koi Pond
80YR 45/427

10 Hanya tersedia di toko dengan mesin tinting Dulux. Warna-warna pada buklet ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh 
teknik percetakan modern memungkinkan. Gunakan fandeck dan colour guidance yang tersedia di toko untuk referensi warna sebenarnya.
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Menutup permukaan kayu dan besi dengan sempurna 
dan memiliki waktu kering yang singkat.
Dulux V-Gloss adalah cat kayu dan besi berkualitas tinggi dengan 
Formula V Aktifnya diperkaya dengan silicon yang mampu memberikan 
hasil akhir kilap sempurna pada permukaan kayu dan besi, memberikan 
daya sebar 20% lebih luas dari cat merek lainnya. 

Dulux V-Gloss
White 9000

Dulux V-Gloss 
Candlelight 45585

Dulux V-Gloss 
Hot Pink
10RR 60/197

Tips:

Perbarui tampilan furnitur kayu lama 
dengan mengecat ulang dengan warna 
pastel. Sapukan warna yang berbeda 
pada bagian bawah kakinya untuk 
kesan lebih chic. 

Cat ulang bingkai-bingkai foto 
dengan Dulux V-Gloss, cat 
kayu dan besi interior, dalam 
warna pastel. Susun bertumpuk 
pada rak atau gantungkan 
pada dinding sehingga menjadi 
sebuah artwork yang unik.

Proses pengecatan terkadang membuat Anda tidak nyaman. Mulai dari memilih warna, memilih produk 
dengan hasil maksimal dan mencari tukang yang ahli.

Kini sudah hadir Dulux Home Painting Service (DHPS), satu solusi untuk kebutuhan pengecatan Anda. 
Proses pengecatan menjadi mudah dan tidak repot. Jabodetabek

0800 11  38589

Dapatkan inspirasi 
tak terbatas dalam 
menata rumah Anda

Temukan ide-ide kreatif “Out of the Box”
seputar rumah, kantor, desain bangunan
di channel youtube

Setiap Hari Minggu 
09.30 - 10.00 WIB

Dapatkan inspirasi tak terbatas dalam menata
dekorasi rumah Anda

Temukan ide-ide kreatif “Out of the Box”

seputar rumah, kantor, desain bangunan

di channel youtube

LetsColourID

Setiap Hari Minggu 
09.30 - 10.00 WIB

Dapatkan inspirasi tak terbatas dalam menata
dekorasi rumah Anda

Temukan ide-ide kreatif “Out of the Box”

seputar rumah, kantor, desain bangunan

di channel youtube

LetsColourID

Hanya tersedia di toko dengan mesin tinting Dulux. Warna-warna pada buklet ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh 
teknik percetakan modern memungkinkan. Gunakan fandeck dan colour guidance yang tersedia di toko untuk referensi warna sebenarnya.
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Dulux Previews Consultant
Sulit menemukan warna yang cocok untuk dinding rumah Anda? 
Takut salah pilih warna? Kami punya solusinya.

TAHAP 1

Foto
Ambil foto eksterior atau interior 
rumah Anda yang ingin dicat.

TAHAP 2

Daftar
Daftar nama, alamat, dan 
nomor telepon di www.
dulux.co.id

TAHAP 3

Simulasi Warna
Dulux Previews Consultant 
akan mensimulasikan warna 
dan akan mengirimkan hasilnya 
melalui e-mail.

Anda sering kali tak dapat memprediksikan berapa kebutuhan cat untuk ruangan yang 
akan dicat. Jika kekurangan, seringkali cat yang sama tidak selalu tersedia atau sulit 
mencarinya lagi. Sebaliknya jika kelebihan, sayang jika terbuang yang berarti pemborosan. 
Agar masalah tersebut tidak terjadi pada Anda, berikut cara mudah menghitung berapa 
volume cat yang dibutuhkan untuk ruangan Anda.

“Jumlah lapisan pengecatan dipengaruhi oleh jenis warna-warna tertentu seperti merah dan kuning cerah memerlukan 
jumlah lapisan lebih banyak dibandingkan warna lainnya”

Cara Penghitungan Cat

Luas bidang yang akan dicat dibagi dengan daya sebar cat 
per liter. Satu galon Dulux Pentalite memiliki daya sebar teoritis 
12m2 dengan 2 lapis pengecatan, maka jumlah yang dibutuhkan 
secara teoritis, sebagai berikut:

(Total luas bidang: daya sebar teoritis) x jumlah lapisan 
pengecatan

= 13,5 liter atau 6 galon81 m2 x 2
12

Tahap 2Tahap 1

Tahap 3 Tahap 4

Tambahan dengan luas bidang plafon:

3m x 4m = 12m2

Total luas bidang dinding dan plafon:

70m2 + 12m2 = 82m2

Hitung luas permukaan bidang dinding atau
tembok yang akan dicat, contoh, ada 4 bidang dinding.

Dinding A: 4m x 5m = 2 sisi x (4x5)   = 40 m2

Dinding B: 3m x 5m = 2 sisi x (3x5)   = 30 m2

+

Total luas bidang dinding                    = 70 m2

Kurangi dengan luas pintu dan jendela
(jika ada) di sini: 

Luas pintu  2 m x 0,5 m   = 1 m2

Total luas bidang dinding  = 82 m2

Luas pintu   =   1 m2

Total luas bidang yang dicat = 81 m2

*    Dilakukan hanya jika kondisi dinding tidak sempurna dan hanya  
     diaplikasikan pada bagian dinding yang bermasalah saja.
**  Aplikasikan kembali 1 lapis cat dasar Dulux setelah penggunaan Putty/Wallfiller.

• Kelembapan (Moisture Content/MC) pada tembok <17%
• Tingkat pH atau alkalitas pada tembok < 9
• Tembok tidak dalam kondisi retak
• Biarkan dinding baru selama 2 bulan agar kering sempurna
• Pengenceran menggunakan air bersih:
    - Untuk 2,5 L: maksimum 10% atau 1 botol kecil air mineral ukuran 330 ml
    - Untuk 20 L: maksimum 10% atau 2 botol air mineral ukuran 1500 ml

Kondisi tembok yang siap dicat adalah tembok dalam kondisi kering:

Dulux 
Interior 
System

*

/

+

++

+

Top 
Coat

Tembok Baru

Tembok Baru 
dan Pengecatan Ulang

Dulux Weathershield
 Exterior Putty

Pengecatan Ulang Dulux Wallfiller

Top 
Coat

Dulux 
Exterior 
System

Tahapan Pengecatan

Dinding Cat Dasar Putty/Wallfiller*
 + Cat Dasar** Top Coat

 Cek kondisi dinding 
(pH<9 dan MC<17).

Aplikasikan 1 lapis 
cat dasar Dulux.

*

Informasi Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan hidup dan Keamanan

Lembar Data Keselamatan tersedia untuk pengguna dan dapat diminta melalui telepon bebas pulsa 
0 800 11 DULUX (38589) atau bisa diunduh di www.dulux.co.id

* hanya berlaku untuk produk dan warna tertentu

scheme 1
Dulux
Dry Goods 40YY 44/095

before
after

after

scheme 2
Dulux
Khaki Sun 70YY 24/438

Gratis !
Anda punya 
pertanyaan seputar 
pengecatan atau 
butuh konsultasi 
mengenai dekorasi 
rumah?

*



visualizer

Scan untuk mengunduh 
aplikasinya GRATIS!

Simulasikan
sebelum
mengecat.
Simulasikan warna 
dinding secara langsung 
dengan Dulux Visualizer


